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Δραστηριότητα 1 – Προσδιορίζοντας την ανοχή στη διαφορετικότητα/ Πόσο δεκτικός είμαι στο 
διαφορετικό; 

 

Τύπος δραστηριότητας:  Αυτογνωσία 

Εκπαιδευτικός στόχος: Όπως είναι γνωστό η αυτο-εξερεύνηση και η αυτογνωσία είναι τα πρώτα 
βήματα στην ανάπτυξη και επίτευξη ευαισθητοποίησης απέναντι στη διαφορετικότητα. Μέσω 
αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον δικό του τρόπο 
σκέψης και βαθιές πεποιθήσεις απέναντι σε διαφορετικούς ανθρώπους, προοπτικές και τρόπους 
ζωής, ως αφετηρία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων της διαφορετικότητας. Αναγνωρίζοντας τη δική 
του προκατάληψη, μπορεί να συνεργαστεί με τον πελάτη, ώστε να γίνει πιο ευαισθητοποιημένος 
και ανοιχτός σε διαφορετικά άτομα. 

Χαρακτηριστικά: Ατομική δραστηριότητα, που όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε ομάδα στο μέρος 
της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο και 
στη συνέχεια να συγκεντρωθούν στην ομάδα για να μοιραστούν τις σκέψεις τους.  

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Το ερωτηματολόγιο «Πόσο ανεκτικός στο διαφορετικό είμαι»  
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το πρώτο βήμα για να γίνουν δεκτικοί στη 
διαφορετικότητα είναι να αναγνωρίσουν τις προκαταλήψεις τους, κάτι που θα τους επιτρέψει 
να είναι περισσότερο ανοιχτοί και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Το να κάνουμε τους 
ανθρώπους να αποκτήσουν επίγνωση για ένα ζήτημα ή μια ανάγκη για αλλαγή συμπεριφοράς, 
θα αυξήσει την πιθανότητα να αλλάξει η συμπεριφορά τους ως απάντηση (Bezrukova et al., 
2016). Δώστε έμφαση στο γεγονός ότι με το να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν διαφορετικά 
άτομα, συμπεριφορές, πεποιθήσεις, αξίες και τρόπους ζωής, διαφορετικούς από τους δικούς 
τους, δεν σημαίνει ότι τα εγκρίνουν ή συμφωνούν με αυτά. Απλώς τους κάνει πιο 
αποτελεσματικούς όταν εργάζονται με διαφορετικούς ανθρώπους. 
Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (link). Αφού συμπληρώσουν το 
ερωτηματολόγιο, ζητήστε τους να γράψουν τις περιπτώσεις όπου απάντησαν με «καθόλου 
άνετα» και «άβολα» (περιπτώσεις βελτίωσης), προκειμένου να προβληματιστούν σχετικά. Θα 
μπορούσαν επίσης να γράψουν σε ένα ημερολόγιο τις σκέψεις τους και να γράψουν τους 
στόχους τους για το πώς θα βελτιωθούν στο μέλλον ή στην πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, η 
δραστηριότητα μπορεί να συνδυάσει τόσο την ευαισθητοποίηση, όσο και τον καθορισμό 
στόχων, που είναι και τα δύο αποτελεσματικές πρακτικές για την ενίσχυση της 
διαφορετικότητας. (Madera et al., 2012). 
Όταν οι συμμετέχοντες συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και καταγράψουν τις «περιπτώσεις 
όπου χρειάζονται βελτίωση», μπορείτε να συζητήσετε ομαδικά για την εμπειρία τους 
χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις για συζήτηση. 
 

Οδηγίες: 

Παρακαλώ αξιολογήστε σε τί βαθμό νιώθετε άνετα με την κατάσταση που περιγράφεται, 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-4, όπου 1= καθόλου άνετα και 4= απόλυτα άνετα.  

Στο τέλος της άσκησης θα έχετε καταλάβει ποιες είναι οι δικές σας προκαταλήψεις και πώς μπορεί 
να αντιδρούν οι άνθρωποι σε παρόμοιες καταστάσεις. Στις περιπτώσεις όπου σημειώσατε ότι δεν 
νιώθετε καθόλου άνετα ή άβολα (1 ή 2), σας προτείνουμε να κάνετε δουλειά με τον εαυτό σας ώστε 
να αυξήσετε την ανοχή σας στη διαφορετικότητα.  

Ερωτηματολόγιο + pdf για εκτύπωση 

Κατάσταση Καθόλου άνετα Άβολα Αρκετά άνετα Απόλυτα άνετα 
Ο νεαρός που κάθεται δίπλα σας 
στο αεροπλάνο είναι Άραβας.  

1 2 3 4 
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Οι γείτονες στο διπλανό 
διαμέρισμα είναι 
ομοφυλόφιλοι.  

1 2 3 4 

Ανακαλύπτετε ότι ο/η 
όμορφος/η νεαρός/α που σας 
γοητεύει είναι τελικά 
γυναίκα/άνδρας. 

1 2 3 4 

Επισκέπτεστε τον παππού σας 
σε έναν οίκο ευγηρίας 

1 2 3 4 

Ένας άστεγος σας προσεγγίζει 
και σας ζητάει χρήματα.  

1 2 3 4 

Ο οδοντίατρός σας είναι φορέας 
HIV. 

1 2 3 4 

Η γυναίκα που κάθεται δίπλα 
σας στο αεροπλάνο ζυγίζει 110 
κιλά.  

1 2 3 4 

Ένα μέλος της ομάδας που είναι 
να κάνετε μια παρουσίαση έχει 
πρόβλημα με την ομιλία του 

1 
 

2 3 4 

Η οικογένειά σου αγοράζει ένα 
σπίτι σε μια γειτονιά που μένουν 
κυρίως μετανάστες.  

1 2 3 4 

Η φίλη σας γίνεται 
Μουσουλμάνα.  

1 2 3 4 

Ο νέος σας γείτονας είναι πρώην 
φυλακισμένος.  

1 2 3 4 

Ένας απεξαρτημένος έρχεται 
στην καφετέριά σας και σας ζητά 
δουλειά.  

1 2 3 4 

Ο συνάδελφός σας είναι 
Ευαγγελιστής 

1 2 3 4 

Ο φίλος σας ασπάζεται τον 
Βουδισμό  

1 2 3 4 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Ο αιτών άσυλο γείτονάς σας 
παίρνει επίδομα λόγω 
μειονότητας 

1 2 3 4 

Ένας απεξαρτημένος έρχεται 
στην καφετέριά σας και σας ζητά 
δουλειά.  

1 2 3 4 

Πηγαίνετε σε μια σημαντική 
συνάντηση της εταιρείας, όπου 
διαπιστώνετε ότι η γενική 
διευθύντρια είναι γυναίκα.  

1 2 3 4 

Ο νέος σας γείτονας είναι 
φυλομεταβατικός 
(τρανσέξουαλ). 

1 2 3 4 

Ο συνάδελφός σας έχει 
προβλήματα με το αλκοόλ 

1 2 3 4 

O προϊστάμενός σας είναι 
ανάπηρος 

1 2 3 4 

Ο μουσουλμάνος γείτονάς σας 
κάνει κάθε Παρασκευή την 
προσευχή του δυνατά.  

1 2 3 4 

Ο συντονιστής της ομάδας σας 
είναι μία γυναίκα 62 ετών.  

1 2 3 4 

Σας έχει ζητηθεί να ετοιμάσετε 
μια παρουσίαση για την 
διαφορετικότητα στην κοινωνία 
σας.  

1 2 3 4 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;  
• Αντιληφθήκατε κάποια στερεότυπα στον τρόπο που σκέφτεστε; 
• Ας μοιραστούμε ιδέες: Τί θα μπορούσε να κάνει κάποιος που δεν νιώθει άνετα σε καθεμία 

από τις αναφερόμενες καταστάσεις; Τί είδους φράσεις ή σκέψεις θα μπορούσαν να τον 
βοηθήσουν;  

 


